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 קור מפני מבודדות ״שול״ חום רפידות
 חמימות. רגליים על ושומרות ורטיבות,

 סוגי לכל מתאימות ״שול״ חום רפידות
 חדישים בידוד מחומרי ומורכבות הנעליים

 החלל. עידן טכנולוגית על המבוססים
ולח, קר אויר למזג יוצא כשאתה

 ״שול״. חום ברפידות רגלייך על הגן
 הרגשה לך יעניקו ״שול״ חום רפידות

ובגשם. בבוץ בקור, הגוף בכל וחמימה נינוחה
־ להן המגיעה הנוחות את לרגלייך תן

״שול״. להן תן

המרקחת. בתי בכל להשיג
 .31020 חיפה ,2115 ת״ד בע״מ, גדלון היבואן:

.63504 ן״א ,319 הירקון רח׳ בע״מ, כימיפל המפיץ:

מכחכים
 )14 מעמוד (המשך
 שם יש וזה ״הומור״, לה קוראים

 בהירהוריו אבל להאמין! לא —
 הקיסר) (מנחם קלאודיוס אני של

 צחקתי כך כל עצמך. על עלית
 שמד־ היסוד שאלת את שגיליתי

 031156 3ז1)1ה־ פסיכולוגים, איגד,
 וה־ ההומור, היה 031156ה־ .6££601
 (ממש) במכנסיים שעשיתי ,6££601

צחוק. מרוב
הררי, שלמה פרוסור

קליפורניה סן־דייגו,

• • •
דעו־דוך ה!נעה

רו מדוע מכין אינו הקורא
 ט־ להיפרד ברמן השר צה

בגין. ראש־הממשלה
 שלנו, ראש־הממשלה בגין, מר
 חוזר הוא לגמרי. ליברלי איש הוא

והערב. השכם זאת ואומר
 דימוקרט גם הוא שלנו בגין מר

 ואומר חוזר הוא זאת גם לעילא.
 די־ רק לא הוא הזדמנות. בכל

 — ריפובליקאי אף אלא מוקרט,
 — במלכות דוגל שאינו כלומר:

אומר. הוא זאת ואף
 עם להיטיב מבקש גם בגין מר
 הבורגנים כלולים ובעם העם,

 ברמן שמר והבינוניים, הזעירים
 אינני שכך, מכיוון להם. דואג

 השר מאיים מדוע להבין מצליח
 ממיפלגתו יתפלג כי ברמן יצחק

 לדעתי, הליכוד. ליכוד יהיה אם
 הליברלית המיפלגה יכולה לא

 מאשר יותר מתאים מהיג לה למצוא
ב הליברלים גדול בגין, מנחם

דורנו.

כרמן ושר בגין ראש-ממשל־ה
ליברלים כולם

תל-אביב קנטר, צבי

דחופש חובות
המת היהדות מאבק בעד

קדמת.
ול דת לחופש אדם של זכותו

 אנושית זכות הינה מדת, חופש
ה והדרו אלמנטרית, ואזרחית

 מאמינים של משותף לקיום יחידה
למע דמוקרטית בחברה וחילוניים

 במגילת- מעוגנת זו זכות שה.
וב מדינת־ישראל של העצמאות

 האו״ם, של האדם לזכויות הכרזה
 שהופרה זכות .1948 משנת שתיהן

ממ כל על־ידי גסה ברגל ומופדת
ישראל. שלות

 רואים הננו זו, לזכות במאבק
 התנועה למאבק שותפים עצמנו

 לבג״צ פנייתם מתקדמת. ליהדות
לע בזכותם השילטון הכרת בעניין

 הנוסח לפי דתיים נישואים רוך
 יהדות בזרם המקובלים והסיגנון

 המאבק בקידום נוסף צעד הינה זו,
בירשאל. והאזרח האדם לזכויות

אלכ הרב דברי עלינו נאמנים
 את לשבור ש״יש שינדלר, סנדר

בישראל,״ האורתודוכסי המונופול

 הם איד לראות תענוג פשוט שזה עקשניים כה הצדדים ״שני
 מילחמת על הרמטכ״ל (דברי !״שימשיכו השני, את אחד הורגים

איראן־עיראק).
 דברנותו רמת את העלו ״השתקן״ הרמטכ״ל של אלה דבריו
ודוחה. זר אנושי וגילוי מילולית הפקרות של חדש לשיא המתעצמת
 על גוברת בתכיפות מופיע צה״ל של 1 מס' והמחנך החייל

 פומביים ובאירועים הקטן המסך
 ללא קפואה, פנים ובארשת לרוב,

 מביע אנושי, וחום הומור של זיק
קיצו לאומניות פוליטיות דיעות
קונ כל ממיסגרת החורגות ניות,
 להישאר עליו שחובה לאומי סנזוס

במיסגרתו.
 המתומצתים מישפטיו גרעיני
 רבים ׳ לצערי, (שיש, והחריפים

 קרקע על נופלים מהם) המתפעלים
שאי צעיר, חיילים דור של פוריה

בי למחשבה בנוי ואינו פנוי נו
 צימחי ומצמיחים עצמית, קורתית

מסוכן. רעל
 אי- תענוגו, על דבריו למשמע

 של בדור להיזכר שלא אפשר
 שהתענג לשימצה, הזכור קצינים

באירופה. יהודים מהרג
 מטורפת פוליטית רעיונית תפיסה
 על שלם, עם להדביק הצליחה
 כאוייבי היהודים בראיית קציניו,

ביותר. המסוכנים הגרמני העם
 לעשות שיש ההרג ועד מכאן

 שהרמטכ״ל נראה קצרה. הדרד ביצועו, ממראה התענוג ועד בהם,
 מזה מהעבר לראות שקשה הזו, הדרך עיקול את כבר עבר שלנו
בהמשכה. להגיע עלול הוא לאן

 מלא אני מילואים, וכקצין וצה״ל ההגנה בשורות ותיק כלוחם
 אני צבאנו. בראש העומד הרמטכ״ל הוא שכזה מהמחשבה חרדה
 הארכת נגד שפויי״הדעת הלוחמים כל את למחאה וקורא מוחה

לבאות. ביותר חמור סימן שהיא שירותו,
נהריה ירמיה, דב

 אמונתו על מונופול שכל מכיוון
לר האמונה ניצול הינו אדם של
האדם. עת

ב הצלחה להם מאחלים הננו
הצודק. מאבקם

 יו״ר חסון, יצחק
 ההומניסטית האגודה בשם

בישראל החילונית

וגרטל הנול
הת מתוק,״ לא בכלל זה ״אוי,

אויזמר. ד״ר לונן
 מפיבו־ סיכם בושה,״ לא ״זו
שת.

 ואלם?״ לרקוד בא מי ״חבר׳ה,
בת־יפתח. שאלה

חוני. שאל ו״ מחוגה יש ״למי
 השארת שלא בטוח אתה ״לוט,

מאחור?״ דבר שום
 תקשור פעם עוד אם ״שימשי,

ל ותקרע השועלים, זנבות את
 יקנה לא אבא — הפה את אריה

בובות.״ יותר לך
 צזןק היתד,״ את לי הרים ״מי

הקיני. הבר
 קין אמר הבלים,״ הבל ״הכל

הבל. את והרג —
 לפעמים לי מגיע לא ״למה

 דד נבל בבכי געה פרס־חיפה,״
כרמלי.

נפלת?״ פעם שוב ״בגין, :עליזה
לז תפסיק ג׳ינג׳י, ״הי גולית:

!״מסופ״אי נורא זה אבנים, רוק
 את לי מזכיר לנו, שקורה ״מה

 לגרטל, הנזל לחש ותמי,״ עמי
משושה, גיל איילה־

נתיב־הל״ה קיבוץ

?- •בזדים 83ה איר
 לרק״ח, שאלות יש לקורא

הליכוד. ולממשלת
די נגד לזעוק יכולים אתם איך

 המיש־ כאשר — הערבי העם כוי
 את מדכא בו תומכים שאתם טר

הפולני? העם
 נגד לזעוק יכולים אתם איך

מופע היא כאשר — כאן צנזורה
בפולין? לת

נגד למחות יכולים אתם איך
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